
Detalhe de Oferta de Emprego

Caracterização da Oferta

Código da Oferta: OE202111/0657

Tipo Oferta: Mobilidade Interna

Estado: Activa

Nível Orgânico: Ministério da Economia e da Transição Digital

Orgão / Serviço: Secretaria-Geral do Ministério da Economia 

Regime: Carreiras Gerais

Carreira: Técnico Superior

Categoria: Técnico Superior

Grau de Complexidade: 3

Remuneração: A detida no serviço de origem, até ao limite da 4.ªPR/nível 23 da TRU

Suplemento Mensal: 0.00 EUR

Caracterização do Posto de Trabalho:

No âmbito da Prestação centralizada de Serviços que a Secretaria Geral da 
Economia presta aos membros do Governo da área da Economia e Transição 
Digital: Preparação, coordenação e acompanhamento das deslocações oficiais 
dos membros dos Gabinetes ministeriais da área da Economia e Transição 
Digital, em território nacional e ao estrangeiro; Preparação, organização e 
coordenação de tarefas logísticas e de quaisquer ações inerentes às deslocações 
oficiais dos membros dos Gabinetes referidos, em território nacional e no 
estrangeiro; Preparação e acompanhamento de visitas oficiais de entidades 
estrangeiras; Acompanhamento de representantes dos órgãos de comunicação 
social, nacionais e estrangeiros, e realização de contactos institucionais com os 
corpos diplomáticos; Assessoria na preparação de cimeiras, encontros 
empresariais e reuniões de alto nível de âmbito nacional e internacional; 
Formulação de parecer sobre os programas de receção em visitas oficiais de 
ministros de Economia ou outros equiparados e de altos funcionários de 
organizações internacionais; Elaboração de documentação de suporte a visitas, 
encontros e reuniões; Apoio a atividades de coordenação e acompanhamento 
técnico e diplomático de assuntos da economia e transição digital, contribuindo 
para assegurar a devida articulação com as instituições e organismos europeus, 
demais Estados membros da União Europeia e outros interlocutores relevantes; 
Elaboração de ofícios, informações e pareceres técnicos no âmbito das tarefas e 
responsabilidades referidas nas alíneas anteriores.

Requisitos de Admissão

Relação Júridica: CTFP por tempo indeterminado

a) Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, 
convenção internacional ou lei especial;

b) 18 anos de idade completos;

Requisitos para a Constituição de 
Relação Jurídica:

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o 
exercício daquelas que se propõe desempenhar;

d) Robustez física e perfil psíquico indispensável ao exercício das funções;

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.

Habilitação Literária: Licenciatura

Descrição da Habilitação Literária: Licenciatura em Relações Internacionais

Grupo Área Temática Sub-área Temática Área Temática

Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada Área Temática Ignorada

Locais de Trabalho

1



Local Trabalho Nº Postos Morada Localidade Código Postal Distrito Concelho

Secretaria-Geral 
do Ministério da 
Economia 

1 Avenida da República,  
n.º 79

Lisboa 1069218 LISBOA Lisboa                  
               

Lisboa                  
               

Total Postos de Trabalho: 1

Formalização das Candidaturas

Outros Requisitos: Requisitos preferenciais:
Fluência em Língua Inglesa

Envio de Candidaturas para: secretaria.geral@sgeconomia.gov.pt

Contacto: 21 791 1600

Data Publicitação: 2021-11-26

Data Limite: 2021-12-14

Texto Publicado

Jornal Oficial e Orgão de Comunicação Social:

Texto Publicado em Jornal Oficial:

Observações

Para se candidatar ao recrutamento por mobilidade na categoria:
- A candidatura deve ser formalizada através de requerimento dirigido  ao Senhor Diretor de Serviços de Gestão de Recursos 
Humanos, Dr. Sérgio Silva, com a menção expressa do vínculo e da carreira/categoria detidas, da posição e nível remuneratório e 
da correspondente remuneração mensal, acompanhados do curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, bem como 
a indicação expressa do código de oferta da BEP;
- O candidato deve também declarar que consente expressamente o tratamento dos seus dados pessoais para efeitos do presente 
recrutamento;
- O candidato deve ser detentor da carreira/categoria de técnico superior;
-Seleção: Os candidatos selecionados pela análise curricular serão convocados para a entrevista profissional.

Formação Profissional

Nº de Vagas/ Alterações
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